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ond~J"zQek in dit 'beschreve:n, is 9.1$ te 

1;)e$011011Wen \fan hat o~d'l"zo.&k verricht d~o~rlr. J "P '* Iding waarvoor 

vel'"WfU,en WONt naar z1,.jn rapport : n~hi:$rie en pralttijk van e.en 'Via,eo ... 

tralisf'or_toru .. Ret ke;t"l1;D1ateriaal wat Ir. Iding gebruikte tiM het z"g., 

il"1'i,. .. metaal .. Bij h~t voortgezett.e ruade.!'zoek ward ~f.fbrt\tk 

2."g .. super-mu .... metaal 160. eea ~el'""ijzer lege ring met 

a£,ko!ll$t1,g van de Telc~l'I. Ltd"" S'!.iUisex, ~n$lan. 

we!f:'tl&n de mag~etiseae 

tabruant 

gf,lQg·t van het 

%n1kke1 

• Daarbij zal blijken dat ilier een nieuw inzio·ht 

het hoogfrequent gedrag .. De samenhangtussen transformator en la:n.ge 

II. zal uitvoerig aan komen .. 

overdrachtskarakteristieken 'Van een 1 1 en een 1 2 

acater in dit rapport 
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~edrag v-a eentl"_!i"~~nUil~.r w.ordt yoar een 'belaill$r::i.jt 'bepaa1d 

ke.rn .... door de enm~:et::i.se~~ van net 

De 

opl~g\~v;$:A., 

A 

'beseli,~.lf'.. ge:brtlik ,emaakt van 

~~e!t~~jzer;l~geriag met 71 % ., 
~Q:~~!t-(~.A~arer·:t::_itili~~GL;l£e~n z1jn door de faerik;.t 

1 .. 

A :; 47 t 1lIYA .. 

i ::: ,75 u .. 
h ::: 1,94 tlDlI.. 

Ma,net1siche le~gtel:::: 12,47 mia" 
. 2 

Dw~sdoGiIi!.~ezfle ::: 63 _ • 

BaD.ddi~rte =. 0,10 mm", 

kernmateri8,8,l is opgesloten in 

een €ie1ijkvormige bakelietea do~s 

met de 

A :: 1+8,4 mm .. 

B 31,4 mm .. 
Mogte :::: 8, mm .. 

rtoosdi1tte ::::: 1 mm" 

Het eprollen van k.rneuQ. deve:r$elde afmeting-en 

aO:'rl\;;lt.lc~ is~~.r&,.~e"l1en "7, :: a, 32" £aktGr J'ft , ON de 

:tid.ate -t".UifAIiII1'\ ·r±~f~~~(ir.,~fJ. ea bake"e''ben dCOds is opgevu:ld met silicone 

~4~--~----~~------~-------warsdoorsnre'd·e· b~elieten doos 

0,82 x 63 

110 

totale vulfaktor" Immel'S 

VOGI' ons doel is allieen het ui twend::tge ged-rag van de 



Om op zija gedrag te 

op regeJ.mati.ge af'sta:nd van 

gedrag van d~ 

valgt vo'Or de ltlagnetiscae induktie 

voIgt : 

is 

Ueen 
/ ..... 

Splitsing in reeel en imaginair gedeelte levert : 

.u - Ji?$ 
/--~S - .. 2.,(L 

4;),." ::i 
ItT 

De magnetische veldsterkte !i :; ~ 
.... 

te herleiden tot : 

met 

van 

We 

groGthe~d is, kunnen 

(1 ) 

(3) 
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Vullen we ke~nafmetLngen en het 

dan vinden we 

. 2 ..J D 
= y' /0 Ils 

AI 

Op de Siemens Scheinwide:t:'standmessbriicke 

weerstand en (l-e seriezelfinduktie a.ls 

waarbij DOTendien Bll)g de spanning OVer 

van de gegeven 

van de frequentie 

gevarieerd" Bet 
taat is in 

Om eng inzicht permea.biliteit te krijgen, 

zullea we achtereenvelge.s de invl.oed van we~,-els;tromen en het 

effekt besehallwen .. Daar daze mecnanismen verschillende hand-

baeken zijD.beSehreven"'), zal hier met eefr besehrijving 'Worden 

staan .. 

We gaail lri.et"bij van fig" .2 waarin een 

een stroemvoeren4e wiading is aangebraeht .. 

i I 
. • ,. 'j . 

,- _.~ ..... J 

*) Zie literatuur"IiIfo-~~-'" 

is getekend waarom 

01' een afstod y van het 

m.;i.dd.en heerst een stroom-

s terkte i en een velds tente H. 

Ala de breedte 1 en de di:ltte 

elY' woriea gesteld. dan is de 

van deze stroom'baan 

'0_ 2.£ r: 
IT_ l d 

waaria f & &oortcelijke 
stand v.oorstelt .. 



· .. 

.e:: i 1. "-if lff- -= 2. Co" -t(. 
,ld, 

(4) 

Ver$ndec.:t"stelle:1 we verd.er eenColl;sta:mlbe Dj,~petische'permea.:bili t.i t, 
de GlIUiPa.P.n. ·flu . Y' ::: a./- 11-!. J" <tL I . 

Ji, . (J1 

Daap e:= - -it :: - 2,? f, J~f d r 

~ ~ - 1. /,,1. iJl{ 
]1 !?It-

Be 4eJ",tie verB(elij'lci.ag vin.Q!en we I:I 

of 

-i[H- (h/+ ~ aiyJ) 
- ~l( = c." 

CJV' 
alle groothed.en Sil'lU6'Vorm.i.g met de tijd V~rifteDt 

de fl'llx;t bepalen .. 

(,) 

(6) 

,Als om b1i*pakket met totue hoogte a een. wildtelbl.g worcit aaRge-

DJ:l'aoht vann til)'ld:tns;en W&fir dGorheen een stroom I vltoe:\lt. dem voIgt 
VG@r de i1nped.dt4.e: 

en [rl: 

lfs ::- wIt:) .1<-
,: ~ I~ 

6 
(8) 

X.s ;::: wLt:> = Cz I 



~e~~ft zij~ C1 , 02 en 

bijlagen II en 
ea de S;P~8 ov.r tie 

Vo'01' ~esj)a.ni~ea, 

-1-

(10) 

CQnsta~t$., f :is ,. in iIertz. Iil 

It en W is :: X ala !wutie v.an de f~e. 1'iuent.1. e 8· ··13 ':L 

SjpOel 01'l!le~JDe." 

de spgel. blijkt b()'.,enscta;aR~ v~rba:ra.d t.uG.en 

is en ~s $.l.s fU:nk~~ ."an 4e fre,que;ntie vrij n.uw:ke.~i te ~e14en" !evelM 

zien we uit lid"jlag:ea en III i11at Its en uJI.." eeA wa$iervorag :karakter 

vertof,Jie ... De ()'Ol'zatil h.:ie~van is het ~.ter:e$everl:H~h1j.~el'" 

1 .. lilr treedt geen ep .. 

2 .. De invlced van de wervelstromen is te verwaarlozen .. 

llierin z:tjn Itm en ISm. re;Sj) & 

de ~~male veJAste1ll"'kte Eta 

iad'llktiet~. b1l:~nper-

meabili teli tV een C(i)n ... 

staDte. 

We zien dclitt 

b+~ ~l9ll-l+ if",.,,) + 

..,.. .y ( Ii '" If--.J ~ 
G.a_ .~ omg~ee~d van het 

8i_'erel1)._r~Bl6 tat daJA 

Ylii~d; •• ~e eveuo : 

B~ -.5) :~A {f/,j.-f..I,,",J+ 
+ -V ( ff".., - Jf) ? 
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Eli1'rd.nel"en we B ui t deze betrekki:ngen en stellen we J../ '" H ~ wt . . .. ~ 

dan kwmen we B in .en fQ1U"~erl"eeks van 1m schr1jven. Verwaarlozen 
we in de~. re_lts Q..e hul,lt)~scAen d$ll v!'ni:en we : 

'2. 

- J' 1 -V 1-1".." 
JTr 

(11 ) 

rYJ"L. w 1yH If. 
J7T ~ ".l 

(12) 

We zi.en uat ve~Bieli.jki._ (11) en (12) dat zowel L ala toenemen ala s 
\J , of wat hetzelfae is, als de spa.1tni.ng over de s~el toen.erat,. Dit 

is voll-edie; overeenstelmldng met l1et geschetste verlQo.p OJ) billagen 

II e11 III. 

Bet is nog intereesant om deg •• eten wa«ri.'en vu de .IIul(fl1etasclie pel."'" 

meabili teit te vere;elijken met de door de fabrik&l1t o~gegeven waanlen,. 

30alswe uit ve.1'gel1jking (1)zien is vOOl'.het ind'llkt1ef karakter all ••• 

~Ls v. belang dia'S,r? Be een wee:;r:f\r:t/andctnaponent voo!<'st'elt dus verat-
woorielijE voor de verl1ez~ne bijlage I z1en we dat de ma~aa.a. 

gemetenwa:.rde van ~'s bi.j ;30 Hz gelijk is aall. 52 " to'.. Hbuden we 

:re.k~ting lIet fJen V'\\~faktf)r hft. :: Ot 47 daa va,n4.n W. ,,;Uf.s:; 110 .. 10' .. 

De opp;lt,evea waara. b&draagt 100 • 101 t.ot 50(\) <8< 1 "Be ge'1rolJie». 

wa,.a;-tj,. blijkt dus binrten de 0P8.ege"'iUl wa;al'dea te liggea .. 
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:Ol_$.l(i)Jg;if~ ~ .Q0Jia;c;allp.~I~ v:4J .~~!$W'~IIQ~Q~ •. 

II.1 .. nE. J;>:P~lf$li;Q~~'l.~ 

};)e eisen die 1IJ.!II;1l. een transformator ,estei:4 \lo.rde.n z'li~lea d~me_io

n.ir~lJg ea c(l)Mtru~t:1e aepuea .. Btj het llier be.~n.reven GUliel"z.QR werli 

al.s ui tg:~$J!at ge:aome'sllet tva:l\I.$.port V$ill eeB T .. V .. v'icieosi.~l ... 

De la..~'Ste f:requentie van di t (video-) si.gna,al. hel>ul:t d'e m1nimale 

]lr~r:e zelfindulttie Val'), 4. traasformator.. l)·ese zelfindu,ittie bere

ke:nen we ui t 

L ::;~ Ii rY)2. 

1! 
w.arin A de kez<,a.dQorsne«e, 11. aaBtal wind~n.geJl, 1 de g~ •• ~'i_ 

magnet~eche we.glengte en"A1: m8.91et:iscae peQ~abilite~t 

Nl1 heeft 11' .. lddag daze minimale zelfinduktie blj;paa1d : L :: 110 -.a 
bij .50 Hertz$ Stellen we tiit als primaire eis i~ lloude» we 

variabelen over At n en 1 ala we gebru1k makell van super .... Jau .... metaal 

100 waa!'Vall de ~netj.selle eigenschappen in hoofdstl1kI zijn .. ~et'

gegeven" nit het vervGlg sal b1ijk~n dat het geen eeavGudige sa«k: 

is om tot eem optimaaJ. naul taat van de overdrachtUarakteristiek. 

te kemen en welom de vo1.geade l"elienen : 

1 tic De afmttting;eB van. cte trl\llUiilfCllrmator moetem groot geno.eg zi3n om &en 

bepa.a.ld vel"mO,'Ien te tI'laJiliSporteren" De maX";:bnale magnetiscD in

detae _ ... at groter wo%'9:.n dan de verzaliigd.ngsUd*tie. 

2 .. Hoewel a_ i.e .d.~ 1 p.o ..... eis i.8 te •. 01_oeil dOQl' llet a.utaJ. 

zo klein mogelijk te h¢ru4en om de capaoi tei t tussen primaire 

en secodnre w.il$elin.g zo kleiu niogelijk te houden. BOVee_dien 

n~lt.t met een toenemeM .. tal w-indingen de geleiciing tus.$en de 

primaire en dee s.c.n4d.~e wiJtkellng tC)e wa.ardoorde demp1:1:!1ig bij 

hogere i'requenties tfHiftle.eIl't" 

3 ~ De kernatmetingen houden we liefst so kleiD mogeUjk om m.at.el"iul 

te besparen~ 
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sp~eiding en 

van fund_eate.el 

e.n bep.,a,lde ~de 'bedragea., Des;e 

blijken te z~3n .. 

5... Bij de van tr~fo~_ t.1' Ini!tk;en we gebruik vo eel'1 

l!d.kkelap(p.uMt w~liI:rdoQr de kern 'bepaalde mi,l1ima,l.e at11u~tinge.a l'Iu)et 

ae'bben ... 

6. De conti~u~at1e 

houd.ea wOrdfi.", 

De punte» 1 t/_ 6 

metingen v.an de 

van. de kerugr.ootte bepaald. De af'

ltoof4stuk I weergegeven" We kunaen A.E!lt 

primair aantal berekenen uit 

""?t:: l,/ 
J!i~t:J?-"'t, 

Hierin is : L = 180 mE 50 Hertz. 

?-o '::. I.{ 11", /0 -., I!..$ ~A.. :: J 0, 10 J 
/I.""", 

-2 .... 5 2 
1 = 12.5 • 10 m. A = 11 e 10 m & 

Berekening levert n = 75 $ 

Nu het primair aantal 

gev.en torusvormige 

grootneden de draaddiameter, 

wikkeling en de 

keling., 

Zoals we ui t de 

meet de constru;ctie 

p'$l±n.g tussenprimure en 

magnetisohe k~ppeling is 

kl'!tli.ng te De 

wQrdt nu bepaald door 

de bij het wikkelen 

We kaanen de spre1dingszelfinduktie 

t kunnen we deze op de ce

We hebben hierbij ale 

t.ussen de windingen van 1 

primaire en d.e secondaire wik-

van de trans forma tel' 

magnetischekop-

1lt'n'nPI1!t."'l:l.:t:. Deze sterke 

en seeondaire wik-

en secondaire wi~el:Lng 

van het koper en 
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d d~ draaddiameter TOQl', D de 

en 1 vau 1 draad .. AIle 

;2 horizon tale d~aden hoven _ ...... c .... "" 

nu 11 

We dat in beide ver~elijkine;en de 

we primure en seeonda;ire wtikkeling 

voor een zeer belang1'!jk d~el 

email1elaag. Onderst.aUde. tabel I geeft Ma 

diameter d1 en de totale diameter 

2 draden 

D 
o.4 .... .a.""~~ d €Ip treed t,. Wanneer 

verhoud:lne; 

van de dikte van de 

van de dr~d ... 

I~-------.----------r-~~-' 
d1 in mm d

l 
:in mm 

0.05 0,,08 1 .. 

0,,10 0,.138 1 

0 .. 20 0.,259 1. 

0.1+0 0.487 1 • 

0 .. 60 0.,700 1 .. 

D We zien da.t Ls groter wordt ala d 
wordt ala J? grCl)ter wordt., De verholu,U.rtg 

a. 

en datO
k 

kleinu 

tU81!utnL IS en Ok zal VIlUl 

h·ooegfreql1en t gedrag van de graotbelug blijiten te bij h:et 

transformator .. 

Deweerstamt van de 

freqlientie en de afstand tussen 

effekten allS vo~t beschrij",en® 

afhankelijk van de 

2 araden. We kunnen dez.., 

Wanneer .e e~n geletder be.$Jellouwen zal 4e we~;r ... 

st$tn« hiervan toel1etn:ea de :freq"l1laJ1tie teeneemt .. D1.t als gevelg 

van de stroemverd:riJlging de feleider bij hoge frequenties. 
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.::: 

Hierin is 

d ::;: lir.aad.diameter in. c •• 

~;:: :pe1l"$eabilitei t (voor koper?- =: 1) ~ 

f :::spec .. weerstand (V00l' koper 1,7210 ... 6 

f =: freque:ntie in Hertz" 

'fabel II. 

Frequentie in Mh 
Rao -R de 

0.01 0 .. 21 

0 .. 1 0.~1 

1 2 .. 14 

10 6 .. 17 
50 15.2 
100 21.4 

De'gelijkistroo]lweerstand R.:a berekenen we uit 
Y,C 

Wuneer 2 stroomv(!)erende gele:iders in elkel,ars magnetiseh veld 

kO.f):_. zal. de stroomv~rli'el4.ng in de tweede gelei4er beillvloed 

worden door het magneti1;ilch veld Val!); ae eerste gel eider e'll om ... 

gelteerd. Dit is he.t proximity effekt .. Het gevolg hiervan is d:at 

de Weell!.sted va,n ie geleider toeneemt .. Dez,e toen_e is afhattkelijk 

van de ~;f'$tua tUBsell de geleiders en dee richting van de beide 

stromen .. 
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".r", 
ne veJ'tikale a~ 

ilt~dstQe~e k w.I!U~:r t"s.v, ~i 
plronml tr " De ver'})Gu.(14 .•• 

R 

Mj de 1 : 1 t~a.zsi~~,.ato:r is de dr_i'i:di@etel" em;p1riscll gev:~~de,n 

o'-at net aa5e.~J:~.Q:~~~~k em je bier o.sehl"even. effektffJ 

met de. confi~'f'a~.ie van de .4:q.d.·~~ge~ een op~os~ing te kOme ... 

Bitt is gfttt11.ekena::a<t de beBted1"Mdd:h: .. ter t'l16.ftll 0,15 en O,}O _ 

ligt. Geb~t is 0,20 u_ de van het hoog-

:I~8quent ge~:rag v. 4e 1itlijmB wat hiervan de 

C~l'lBeque:at:i.e$ z""~a .. 

De 1 : 1 transfo:r.~wr is op (tell z&'e:r euvQud,i~ ~er gec'OnstrueeH 

deGr 2, getwiste dradenmet d .:= 0 t 26 am gelijmat:tg 0' de tORSVG:eJld;ge 

ke~\i1 te wikkel.eB. Hetaantal wi£nttiagllin bedl'a:agt'l5 .. We he'ltben au in 
t{:)taal 4'uiteiaden waa~eewe .2 verac_±l1:eDd", w1kkelzimen q~_ 

~--------IP C 

---__oJ) 

DaarlSij licg;gen de puntel1 Aea. 

o t .. g; .. v .. het twisteD. vlak'Q!j 

e~aar; .Ye~zo B en D .. 

W~eel." we n\1 de trursfQNator 
als as,mm«tzoisene tranafomatG 
gebrtt4;ken, d~n Mll'aen. we "bij d. 

:L~g A ... 13 b e ~.. 13 uriea.. A .• 

cie seeoMnre ~~iie c - D llebb 

we t1an .2 ll&geUjmb;edeB .. 



We ~en C ae Blet1agea en de berek~ni.,_a 

'blijkt dat e1" een assentiael verschtl optr~'H~dt" ~eftl 

bier nog ui:tvoer:Lg op i~,egap za]. wori:eA, nu resis v~mel,d: dat 

ala we B en G a~en de overdrac~t$~ara,kter1stiek eo veel guns,tzL8er 

verleop h"eef:f; dan aard.:i.~ van B en D. Wede:t:l;ai'er-e:B nu de w1k1tel~ng 

in geUjke en in tegengestel'iie zin als : 

B - D S.aal"'d bet~.kent wilf,keUag geli~ke Zilla" 

:De 1 :. 2. traasformator is gecenstrueerd. :; get1'(iste dl"aG~n met 

d ::: 0, • QP de kern 8:1;l1l te brenfe)!t .. Va::n 3 draelen n~nwe 

1 draad de primaire int~g.. De 2. ~'ere dr~e. ,wor~u op 1 put 
dool"ve'l"boR.dea, zQlliat we a secondaire klemmea e:v;eJ,,~ll(irQ."eB. We __ en 

hierbtj lJ;e bij Gte1: 1 trlUullfo!'m,atol"ge~~kte definitie b,etrefflea(ie 

op 

em de wikkelingen op de tartt.vormige te leggeD. werd een voor 

dit e;esehikte wikkelma.clline gecoruJtl'aeerd met het 

principe", Ben demonteerhare 2 ... 4e11,;.e waarvanbinnen- en 

di_eter d00rdetol"'11$ en de te yd;kkelen draadlen6te z:Lj.l1 

i_la, werd't draaiaaar om de tortll!lvorlli,geke~n aemgebl'I!Lcht ·en aall. de 

butte.ant aangedreven door een elektromotor. 0p de'Ze 1l'iag .en 
draad:klosje m .. b"v$ een sllpkoppeling bevestigd waaropCle van 

voren get'lli:ste d,1!!aa4 i.s gefikkeld. Bij dee rotat1e Vtil de 2-de11ge 

het m:tdtien van de tGl'US w4ird t deze laat$te gelijktJ..jlla,.g 

met de h_a gerf)te~,zoda~ de wiutnpn vl!'1j l'ege_a~'C over de 
tons wO;1"den vercleeld" Bij het wikkeleD. staan de useD. van ring 

en de tons loodre<:ht op elkaar .. 
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Om ean het sed.~ag v~n tie 1 te krij.e;ent geven 
ve:rv~m'&J.t)g\i!t~.(i!I.ne",a weer :f'ig~ 6a ell 6b. 

1 

we eerst d.e JJLeetcpstelling en het 

/:1 

7?~1 ~, 
~~--~~~~--~ f il.t tL . leff;.6l. 

In fig .. 6'0 is .f. vervanging4Simpedutie v~:r:a. <i.e transfQrEnatQr ~eteltend. .. 

We volge:ndenagaan :b.Qe het van dezeZ in ).~t genoe'llufe -

waarbij 

Z 

is .. Uit de Gverdrachts 

houden~ Dit geldt vaor 

bet l.aagfrequent en 

we de demping klein houden dcor 

" We mullen een ondersehe: 

gedrag van de trans for

mator .. Daarbij blij£ken dat speeiaal gedrag nieuwe 

gearag van ileu transf·ormata':'p in de li teratuur 

behandeld. Daarbij we stilllen dat we onder het 

gedrag dat frequentiegebied 

er~'ng van de windingen en 

Bit blijkt 1'001' de 

van Hz tot .:t '] 
hi:} het hoogfrequsnt 

verstaan waarin we de eapa-

"' ... .J .. :;"2!~"' ... nog buiten 'besehQUcw!:ll.g 

1 : 1 transf0rmator net 

Zawel h1j het laair~e

rekelling gshouden worden 

met werkelijke eonfiguratie van op de torusvoI'mige 

We gaan hierbij ui t van 7 II; 



Laten we de 

t .. g~v" de 

-/ b-

lij.erin is ¢, de flux t.g"v .. 

weti,erkerige induktie .. 

Make!!. we au de belaeting W~H')r gelijk aan 

pedantie in de seeol\daire ging ? 1. -J.. j &..::> L1, 
zodat we nu 12 berekenen uit : 

(1 ) 

totale im-

;;2. ::: Ii i.?'V ::- j £.0 J1 Z I/ (2) 
!.1.-j.j~Lz. "!'2.-+jL.J z..-

De iJl'tgangsspamdng !!1 bestaat nit de spann,tng j l.J LI !~ 
ten gevolge van de primaire epoel en de te,enspOl"d.ng 

J £..) 11[, t zodat 

1<'If"I/ = 

:;;, _. I't", + 11 I r -, (4) 



Bit (2) en (3) v01gt nog voor de ingangsimpedantie 

Vl -, =. j w {, + & /1) t. 
Jt..JLt.-f~1. T; 

zodat we als 

L~ _ n 
It.~ "J-q~~;-r 

Ylj I--:J 
. -/ 

8 krijgen$ 

. 
$ 

(6) 

lag-e frequeatietS .. VOG.reie.n 1 :1 geldt L, =. L
2

" 

(L ... M) vormtde. spreiai;ng vancle t~a.asf~rmator te~wi,4.lM de d,.ars ... 

zelfinduktie 

$~he1nrideiF{S t~ds$es:&bt.'._. d·e a;prej,;d~_ 

:= L.2 - M :;:t en de totale d~aadweerstand It 1 va.n s . . .. s 
wikkelingen" Laten we daarentegen de klemmen C - D open dan meteR 

we de dwarszelfinduktie La..::::: L1 ::::: M 8ll. de ouse co.mpo.nen t RS2 '" 

'label :; geert d..se .aarde'n v.oor versoh:Llleade :rrequenties waaroij 

tevens 'b1j'behore~e Vlaarde.n V'd W en W Ld zijn w.eergegev:cen" 

De .p,re:i'dinc 1a gemeten t~t 1 MJz, de dw·arszeltindukti.e tot 10 kHz 

vanwege b.et meet'bereik van d'S *etbrtl8 .. 

De spanning over A - liS :is 100 mVeffektiet", 



'.ret'''el 

lreq" 

( ) 

}0 

50 
75 

10C 

200 

500 
1 

2. u 

10 It 

50 n 

0,1 

0,2 

0,4 
0,6 
0,8 
1 

-/ cf-

.. 

w R$1 u.J Ln Rs2 

YU-H) CJ2J (-R) mH l-f2.) (.£l..) 

4.0 8,7.1 },5 :;.ta 49 18 
188 

5
t

' 

II 3,5 265 8:; 4tl 

~t'; fI' .5 2';1 109 

3.4 It 3.5 211 133 47 
16,2 a.o It 3,5 189 237 118 

4'11 1,4 /I 3 • .5 131 413 
2 t 40 1., tI 3,' ~ 590 4~1 " 

1,ia 2,3 II 3,5 54 680 '13 
1,"0 0,1 3,5 15 967 1/;:56 

1,54 0,' 3,5 
MHz 1,5.1 1 to 3.5 

It 1,4i8 1,9 3,5 
~f 1,46 3,7 3,7 
n 1,42 5,4 3t9 
tI 1,40 7,0 4~3 
n 1,40 at? 4,4 

We k~e. a:ter het vol,geade Q,PDlel"kell", 

'De sp1"'eida.ace2ie1finduktie bereikt e.en m!mmale .afU'de .. 

We 'berrek •••• de spre:i;ti~$zelf1adl.tktie uit de fQmtlle ge,s:e:ven 

hGGf~$t$ lI~ met Ii :; 0,20 a, D == 0,280 _ ea 1. := "am .. liellek'8B,ias 

leve1)'t 1..$ "" 1 t3.5~ H. 

De draa~·.eer~~and neem:t ~fI.)'ven .. 
het $kinne£fekt .. We z:1en dat de 1angscomp0neat tot 1 MHz een was:riie 

bereikt die nog te ve1"1lfaarlozen t .. G .. v.. 'belastiq .. Vel"ier !Ii·.,». 

wa dat w 1.d en 11.:82 toaneinen. .at de .. w.&rmae 1s aaaseteoad 

dat we de transf0rmator voOr 1"'1e f'req:lIe:aties tot 1 MHz: _gen V'er-

van.gen door een dw~t'si.m,pedantiedie clan 
groter is dan de belastingsimpedantie 

a~so1ute wa~rde veel 

1'.fl.) • 



Mj de ~ese:bo~ri~, hii!t la~:gfrequent geQrag van ee.n 

jEl ntag: ... t;Lsehe e1gelis:chap'peA. va bet k:el'~
~. It, . t. Mb~fJ..e 

t.~i.~l e.en l'Ql apel~n,. U1t L:: ,.,.~:t.J<~ 

vol,~t dat de zelti·nd.u.k:tie evem.-e4~1i is met de 

mealllil,.itei t van k:erDl'.l1atfn:";Laai .. ~.ru'U" de ov~rd~ae4t ll;Lj laagste 

het dU8 

is derelien dat la~freQ:U:ent hQogwaardige snpl'u''''''''lltu ... metaal 100 

ala keramateriaal .. Een ,evoJ..g hi,e;t'Va.n dat de lekflux 

of de sil!reidinS' kleill I'eilou.denwor:dt., 

Zoalli 1Nil. '!lit bljl"gE) I rt:;t.~ ~~t'e ~rL~'ti&ehepe~&~bilit,~t_ 

toenemel\lie freq'U:entie 

opde kern aallbrengen 

Wapef;)r 'fl·e au de wt*.eJ.i~n .w;illekel;lZli.g 

het geYo);ghie.rvan Bii~ll dat de S:I),lte:l;Q;l:1I8: 

toeneemt", BoveMien •• au rekt";J;il'tg "~';t~~ heude. mw-t de 

windiugs- en ~eli:m,~scap.aeitei tela", Over het a.lg~en 

en capaciteit de elementen die bep,..rkin:gen stellen a.an de 

bij hoge frequent.i.e. ..Ret van Meruit bela~ijk om de~e 

elementen klein te h9ude:'ll" Fig. 9 mage d.it verdui.ilelijsD.. 

A 

Hiterin zijn ; 

C en C resp .. de priJl}$;:i.re en 
p s 

de seeondaire windingscapaci-

teit., 

Ck de capaci'teit tU8se:n 

pri"reen seeoudaire wik, ... 

k:eUag. 

L en L resn .. de ~~~·re ea p 8 ' •.. . 

de see~Ii4aire $preidi~._~.tJ.f'" 

indltktie. 

de dwarszelfiaduktie. 

" 9zicjn Lp en La ala at'zQn4erlij'ke ele.nten weerg·ege"ten. 

meti~eB en berekemngen hebben we 1 spreiding:szelf-

inQ~tie .. Bet onderscheid is geM8.&lkt ._e,t de gem.~lU~~n zelfini'uktie 

Q .... OC;;v..... afhanklei1i.jk is Tali de pri~re 

wauaan we de m~ting ui.tvoeren. 
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Voor een 1 : 2 transformator betekent dit dat L :: f L " 
P s 

Daar we hier te maken hebb.en met een 1 : 1 transfol'lmator gel~t 

Lp :: Ls en het is dU niet la~e;er M41~i hier t~$6En1.oftdEU!'Sll:heid 

te J:I1.Uen. zOQ,at we van !! spreiding£;Jze1fi1ll.liuktie k'atnnen sprek.en .. 

De Q:warszelfinduktie Ld blijkt djJtwi.jls groot te tijn, zo4;at we 

t.,g.v .. i.e hoge impedantie deze.J§¢n verwaarlo2'l&a .. Het sehe_ wat we 

dan overhouden is in fig <> 10 weerg;egev:en .. 

Ck .-------11--------. 
c 

/J ~--+----t!' 0 'h~---,-_t_--~ 
L 

tierbtj zijn de eleme~ten eJ:'l.ke 

vcudig voergecsteld .. Ret zal 

duide!ijk zijn dat we het ge

drag vliiU'l een tra.nsformator 

voor f~equenties gl:"oter d.an 

(til;£) ~ = ~ 
met dit eenvQudiLge schema niet 

kunnen verklaren .. 

Een oulie oplossing liie meer met lie gegev.en eon.figuratie overeenkoat 

is lian de opdeling van deze enkelvouiige elellenten in 2, :; of meer 

deelelementen. Daar we de·ze deelelementel'l niet kunnen meten worden 

ze bepaald uit ie verkregen metingen" De geinteresseerlie lezer zij 

hiervoor verwezen naar de lit'eratuur waar een ui tgebreid reken

schema is weer.gegeven" 

Nieuwe inzichten omtrent het hoogfrequent gedra;g val'l. een 1 : 1 

transforma.tor krijgen we als we letten o.p de cenfiguratie ~an de 

wikkelingen zoals daze op lie tOl'uszijnaange.&racht. Pl'imaire en 

$e~onlai:!l"e wikkeling zijn getwist terwiji . .Q~ .Qlli:e.~l:i.1!e afs:t-' 

van de winding en zo gI'!oet mote1ijk is genQudend<!>0rde ~j.l:clteJ.i_ 

gelijkmatig over de kel'n te verielen", Fig. 11 geeft de configuratie 

weer" 

7. e tw ,'S t- e 
W','1. Ie t,' n <; ~ P) 

ke 'Z- "'V 
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fi flfiil-~ ------fl/S;?~ 

cl //J 

f'·12. 

Enige beken4heid met 

llJn configuratie 

dat we 

aalitref'fen 11" 

geleiders op 

afstanQ.. 12, 

gelei;'~r. nog eens' an:atrt 

Om de overgang van 2 gel eiders har een 1a1J.~ te 

lJoetea weeerst aantoiten dat de tegenover elkaar 

gelijk maar tegenovergesteld zijm geri~llt, een ~8e 1i~n 

het geval is.. We meten op de RGh4.e en Type 

V.L.U .. EN 3510 voo;):' dedwws zel:f.d:ndu~tte dUa bij .open kleB1lJfn ~» 

een waa;rde van 2, ~ bij 1 )(:5$ .. De reson.antie van deze 

zelfindldtid.e li,gt btj 2t 1 KHz,zodat we voor de windingscapactteit 

uit w '.l = .-L vinQen C =0 :::: 3 '11111'. oLe 'p s ¥ 

We merken bij deze metingen net volgelilde OJ .. 

Zeals we reeds eerder hebben gezien neemt serieweerstand van de 

dwarszelfinduktie V(HU' freq,l1ellties hoger dan b .. v .. 0,1 MIrz zeer grote 

waarden aan. Di t betekentdat geleia.ing waarden lu1nlieemct ... 

De kwaliteitsf'aktor van eea spoe1 

daalt bij toenemend. 

frequent:ies tot 1 .. Ten gevolge van daze kunnen 

e*akt bepalen .. we de juis"te waartie van de 

Een bijkomenie faktor 

het kernmater:iaal .. De 

om aan te tonen dat de 

nul is" Andera de stromen 

zijn ~elijk maar 

terechtgekomen en we 

fig .. 13 geschakelde 

c 

/1. 13. 

" 

voor 

en 

van 
voldoende iDi2iicht 

naganae 

wikkeli 

levert 

1't'>c:Wg A - C met B - D 

1 Jmz 

C ;:::; pF 

G:= 3~S .. 



we 

f :: 10 

f =: 1 

t :: 1 

-.22.-

B ... D kart dan 

kHz L - 1~5rH R ,;::: :; .fL. 
kHz L :::; 1,6~R R ::: 3. ..n. . 
M~ L "'" 1t5,..uH R ::: 4· 8 .Q. , 

kortslui t- en ..... "" .......... """_ .. 

van de lijn 

We hierbij Zo als een re;§le 

G ell R te verw·aarlozen .. 

Van de 1 : 1 transi'ormatoX' bepalen we de 

en Scaw~z Lei tweX'tmesseX' en de ue:lil~ura 

Admittance ,,, ... 'c ........ Ty-pe 1216 - A van 1 tot 140 MHz 

voargesteld 

we de 

schakelen ovel'eeruromstig fig .. 13 met B - D 

lmnnen we 

de 

We 
een. 

Zie tabel IV QI 

lJUarbel IV. 

kortsluitimpedantie !k de 

Gp sen SaitA-chart 
dempingsconstante 0( als karaJitt-4&r:lLS1,:1e,ke 

/ -f - toUt ~ 'i-ipi e . e 

dempingaconstallte 0( bij d:ie 

is .. De taktor e-jl~l wax-at 

FrU"queni;ie in MHz 

14 

107 

.4 

.. 6 

.8 

58 
69 

109 

10.5 

144-

1:;6 

160 

waaX' de ad ... 

of .... 1. 
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We hiewit dat doe d.mpi.ng toenee·lIl:t met frequ,entie. 

lI1eten eR bere;k;eade verloop vertoont rela~ief vrij 

Een e~ter beeld WOl"<U verkreg.ea wantt~Utr bij 1 

kortslui'i- als de l1ulle.st:iJnpedautie worillen gemeten" 

De kar~teri.st;t.e i.p~antie geme.ten oj). de Hewlet:t-

Pac.kard Time Dom.'Ildn llefleeto:Qletel" : 3
0 

:= 70 ..n. .. Hierh:ij moet op-

",-erkt worden fiat ll;arakter1a~"lt.. impeliaBtie e~g.~illS Va-

I'i.e~t als fuekti,e Van de p1aatsop de lijn t ... g" v.. de as;ymmflttr1.eiB 

:in de 

We 1a;.~ek~nen nog 4e V'oortplant.in1lJs'snelheid 1.f::) X A. 
liCi)$.l;s we bijloage IV zie·n voor f ;: 14,2 .~:de golflenlifte 

t 1\ .. B1t is aan I\e draa.dle~te == 1.2 m dUB A:; 1.a.8m. 'bi,j 

f :=: 14,2 MHz .. H:ieruit volgt v ::: 1.82 ., 108 aI •• e .. Uit iJ": jIl. J--
E/i"" 

vo1gt de f/'t, ~4..::' 2
1 7' 

N:u we e;ezien hebben dat de 1 : 1 transforrnator z.ic·h 1100.1:': freqtu.e;tti.es 

boven 1 MHz gedraagt al.$ eeft lange n gaan we de overirae:kt hapale: 

met het nieuw veJ!k:1'egen inz.icht., Zoala reeds IIEtNer 1"$1'm'&14 moete; 

we kierb:ij duiielijk ondersohei4 mak.en wiuel.ing in gelijl£e e: 

tegengestelde Z en.v zijn resp oj> o (J 
pellet!.e en de voortplantiagsc()nstall:be" De 

oonfigurat:i$ z:ijn naaat elktiUlr getek,ea .. 

~~li~g 1,l; .@l.i.;jkli:l ~in (B - D geaard) .. 

Ru.. 

c 

A 

L-..c=l?;;: ....... ~=. :l---"'G c.....-· ....... 

1(1-

de karakteristieke 1m-



/.1J ::: 10 If, ~!L. 

II ::: z;. G.r:r.sll'· 
(3) 1n 

De ~1 tSalii.g;$SpaIUUDg ill := 11 ll.& 

ll)e iM~&~fliiPti:m:a~lB U., :: E .. 

volgt VOOl;" de ov.rira·eht : 

/.;4'1 = R L4., 

C 7(1. + 'R 4. + 2-", t~lll. 
N.:is ! -::: "- + i j3 .. StelleD. we 

overiracht : 

of 

V.oor e4iln 

= VLt'+1f~)t -I- ~o 1 t~~{J i ' 
1 : '1 'transformato·r galdt i. := R ::::.R waardoor C,) 

l. u . 
" 

(j,l!:
E 

.(tt) 

_ j a. '2 c Ca.#7 ¢o c~,,(3 ( 
e 2..~ 

,'ericelijken we itt reslll tut .et de meti:a, aan 4e 1 : 1 

transforotal' even-eens bij ft~eUng ge1i~~e z:in (bijlage V) 

du wenier een grote oTereenkomst.. l{et verschil IDetell1 we 

toe.chrijV'en aU de in de berekanin, verwaarloo.de dem,ping" 

(1) 

(4) 



l.-!t I.. .I ~ .t:. _I 
III.· E 

.~~e'a 

z:'ii,.;~:n;. 

Wi t :fig ~ 1,5b vol-gt yo1gene K1~chbof:f 

Nemen we A ... C ale ~gallg van de lij:n daD volgt 

U/~ Ll. t cosL; t:l" tc:! I1. .r L"?1. Lit 

::: L(~. si."vt; i + I? ,"os'-;. .t 
~o 

[,[1. = {J; - 11. G"Ji I t) /t1) l 
met (a) '2 ::: I2 Ru vOltJ't : 

It 1j.~ sw..t/i f+ z 0 cosi; L 
Z:o 

Substitutie van (5) en (3) in (1) geeft 

ff = Z; ~ of (!t - I'l. c-osfl t.)~" eel'-;' -{- to 4 r;"".L; L 

of 

(1 ) 

(4) 

(5) 

(6) 
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S~bstit~tie ~an (6) in (7) geeft : 

T- EJ~Jf.lo 
"'1 - (R, s~/1. r to cas.f,i'I){JC~ ~I e .,t ~b ~..ll')- to'" 

(8) 

De ingangssp~1Uling Ui = E. 

De ~itgangsspanning Uu :;; 12 Ru 

U U 
D .. "'" ......... _.3,... ht t;lu 

" Vy ..... \a:.;ac· . -u- :=.....-
i E 

Nu is 

een 1 

J:= of 1-i f3 ., Stellen we dede.ping ,(. = 0 dan vinden we VOOJ 

1 trana.forma-to):" met R. == lit :: R 
- 1 ~ 

U 20 
~ = 8 1) . .E 2. -r-o c..n fJ.e -I- J f.. ~ 7- -If- ~ fl..R. 

Ala nu bovendien Z = R dan volgt voor de overdraoht o 

I 

2 
I 

-i(3e 
- I e - z:-

(10) 

(11 ) 

Dit resultaat laat zien dat de spanningsverhouding tussen in- en uit· 

gangsaignaal constant is .. De futor t is afkomst1g van de in ... en \lit· 

gaXlgsweerstand, zodat de transfortnator zich gedraagt als een all-pasl 

netwerk met een groepslooptijd L = d0 f) ..:: /~ r ~ . .re c. 
d'V 

We gaan nu voor 2 gevallen de overdracht bepalen ala R F Z " o 
Uit R :: 2 Z VGlgt : 

(') 



VI zijn de vergelijkingen (1 en (1 gra.f'isch uitgezet .. 

We Meruit dat ala R :::: 2. Zo de m1nder dan 8 dB 

ot wel dat de tusaenschakeldel,lpillg van de tranaformator 

mindel' dan 2. dB beGlraagt. 

De bandbreedte voer ho.ge frequenties wordt 'bepaald door de de)!lpi~, 

we die bij de meting van de kortslui timpedantie hebben berekeRI 

We 
(3 

AQDUW£~ hieruit de totale damping 

dB en een totale lengte van 1 :: 

overee~iitelQlin.g.. Voor 

gemeten delltJ.ling iets 1.ger 

volgt ~ VerdeI' 

demping in 

die ieta 

!R'l'}l:SfO~MA.~O~ .. 
:4.. II 

II 

8-,-0--------; 13 

.. 

berekenen volgens 1 Naper 

3,2 m" We ziendan een vrij 

van 10 M~ tot 40 MHz is de 

We 

A 

en 

gemeten bij de 

meting een 

demping bij 

eerst de ~'iiikke

zin5 fig ~ 16. 

i6 BD doorverbonden en 

~ Ala we op punt C le 

we dat Ru tussen C en 

" Analoog VOOl' 

we dat R. en E A 
:L 

liggen.. We 

am situatie voorstellen 

in fig. 17 is 

de stroman bij B en D 

maar tegengesteld 

aardstroom hier nul, we 

aarde kunnen weglaten~ Dit 

leidt tot fig~ 1S t we 

zien dat de lijn nu 

sloten 16$ 
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N'oelllEul we de kortsluitimpedantie 

dan vol,.gt voor de overdracht : 

lu = ~~~~---
Hi ... 

'9 

aards troaenbij :a en Cz;i,~;. 

ge11jk .. Analoe.gafl'Bhoet v;a;t~~

gaande ktulnenwe dez'e sj;tlllati:e 

ber1eide.n tot fig.. • ~erst 

ge~i.en Valla! ]>:.nt 1) Ru 

aan· a~e (plln.tB) enge..zj".ea 

PM t A Rj,ell aEli 

a:arde (punt C) 8 Daar dce ·aat.d ... 

s trome·n b.ij 13 en C zijn 

de resu1tereruieaardertrQOlIl 

zodat we mogen 

1aten. Om de overdracbt te be ... 

maken. he:bben met Elen waar' 

van de afsluitimpedantie b1jna 

Ki·"' ...... .:I;A is aan de karakteristie: 

iJllpedantie .. 

We w111en er wij$t'm we in fig f> g~en transforms. tor maar e.en 

lijnconiiguratie hebben, zodat we in het laatste niet 

de transformator, 

ZQs,ls we hebben 

die we 

gelijk 

" ... "', ..... "" impedanti.e Zo 

voal' de 

rakter±stie:k:e 

S op h 

t= 

van 2 parallelle y.",~"uc 

n"'"C1rA"" aarde : 

met d e!l. 



worden gesteld en de draatidiam.eter d: 

hieruit Zo :; 55.J2 teen waarde 

",,,, .. ,.r.~.·"" III Hierbij moet op.gemerkt \vorden S en h 

de bebandelci:n.g van het ho~gfreqaent 

formator zli,-jn we tot nieuwe i:n.zichten 

yolgens fig. 9 niet we.:rd gebrlllkt .. 

o'HJt;,dracht bij e;eJ.ijke en tegengestel~e 

kanntm volstaan met di t eenvoud~e;e 

s::Lui tins; d~H>r spreiding..szelfinduktie en .K:Q10nE~l.O~p .... ", .... 

in hetEHUlVeudi'fle schea-azijn wEu~r~geven1te 

marconiresonanti.ebrug levert een koppelc@&cite:J.t v~ 

spreidingszelf'induktie van 1,5"M;:H in het 

tot 9 MHz. Hieruit volgt voor de 

ean waarde die slechta 0,1 MJiz afwijkt 

f'requentie bij wikkeling in gelijke zin* 

1 

s 

1 

pF en eel'!. 

va. S 
:; 14.1 



a .. Imped..~tieaanpa$sbl.g .. 

b$ OvergaDg van 

iij de 1 : 2 zijn dez.e 

geven" 

--~j) /311i------t·~ 
1'1·2.2.t. 

In bij Jl11t. zijn de weerge.geven .. 

Bij de be:ha.ndeling van de 1 : 1· transformator hebben we gezien bet 

gedrag de overgang naar lange lijn mogelijk was" 

D.i t wa;seen Mrekt gevelg van de van de wtkkeli~eJ),,, de 

"beschrijving VaD de constructie van 1: 2 transfo;rmator blijkt dat de·ze 

overgang nu meel' is tEl m~en.. .. 23 laat zien dat de 

wikkeling 2 maal langs de wikkeling is geV'.o.rd" 

r-------"Ot6. C 

/'7,23 
, ____ ""',1.]) 

sprei4iingszel£:ind:uktie 

Om het hoog:treq'Uent Ite~am van 

de 1 : 2 te 

kunnen verklare.n sec on-
daire spreidingsz.elfinduktie 

en de koppelcapaeiteit opge

meten met de marconires'Oflantie 

bruge 

koppel-
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volgt de resonant.iefreqBent;:le fo :.;; 9., ~ ZoalE';l we 

l:i.gt de resonant:iefrequentie in de overdl"aehtEllk~~teristiek 'bij wi~e-

ling ge:Lij~e z;in. li!i,j 9.8 111[21.. l)·eze resoaantief~eqlilel.ttie we3i'd tl;iet gelRetel 

wikkelin:g in Wel zieA we bij deze ltrlatste wtk:kelz1n 

va. a$~etrli..seh op E!I~_et~i$.e~ .a~l.'!'bij B ~n :Ii: zijll geaari we ee:rl 

de~~,s}>;:i.ek blij 14 ~ optrede .... Uit ll".~D:gen zie:n we dat het gedr~g 

v.ne~a 1 : a trtiillUtJf'Om~r~~r ev.:nals Q1'; een 1 : 1 tral'1$format_ 

b~elijk i$ Va;n de "Dl'?,lilikte wi:~elztn .. lierekerul.ngtnt. hebbe. n:Let gel.e1d 

tot eetl e .. ~elv~udigveiM'a~.g.$che_ vall de 1 : a t,r •• tol".tQr .. Ind'it 

";E}Z'b.nd ge:we~e.n ope.ua :p~l;'~e.at._lfrlli.e VaD S.as~tgeti.t.e.ld : 

ud the like" No 35,10/55, waar:in we flien dat'de 

energie()verdr.,cht a;f11;~elijkis van l.itfgi·~ v. de beid'f; wi~~li.se'a 

ten. opziehte van e1:q~ ~ In de skotb~s.chouwiD.g za1. ean constructie warden 

aansegeven die welliGht meel" pers;pelttievell bietit" 
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te bij een voortgezet onderzou. 

1.. de bebandeling van d~ 1 : 1 heboitJil we gezien dat het 

2. 

1aagfrequent getiragworit llle,P£(a14 pr.imair aantal.windingen. 

bJ.e'Eek bij het n<H'Jgfreqtlent gedrag de karakteri~tieke im

overdraeht te bepale:n" De verwacb.t:i~g is au dat we de baBEl

kupen v(frgroten door q,eze;lf'dle wi~eimethoQ:e toe te pass.en met 

een grater aan tal primaire windingen.. Hierbij zal de karakteris.tieke 111-

ped._tie i._er$ niet veranderen .. De d.lIl!Ping 21M hiel"b.i~e·ehter 

wei t&enemEUil. t zo~t we een ltle.l.neregelijkst~o.mweerstaM vaJad:e ~ik-

AcU.A.-"A.IolS'",,·.n moeten zoekea .. In dit ver'baDa Gok .gewezen op een kleine 

in dra~Q:diameteF_ 

2 

L =~ t" velgt dat de a_geveD: r een funkt:le 

van kernafmetingell .. Nu is de A ve·rlll13tllQ.::L.ng I gean constante maar neemt 

Is 

met grotere k:erafmetinsen... Vaer de 'beschikbare kernen variiert deze 

tussen 1 en 2,5. De 

belangrijk dan ziet het ar near 

te bereiken. 

dan echter zeer groot .. 

dat hier gunstige re-

3. We kel!1ben gezien dat het met de gebruikte wllkkelmetbode met mogeli.3k 

was OII sen 1 : 2 tr·an.sformator een tekrijc.:ellt zoals we 

die een lange lljn aantreffen .. 

Het is te verwaehtell dat we deze situatie wel ku~nen benaderen door een 

and:ere dikkelinethode toe te passen .. Een mogelijkbeid daartoe is om 4e 

seconddre wikkeling niet 2 maal. lugs de te leggen, maar om 

2 opeenvolgende seeonds;ire wi.ndingen k<l;,pelen met 1 primai 

windine.. Bit geeft eeht:er constl'ltctieve meeilijikrhedel'l, OD1<iat we nu het 

vooraf twisten 'Van cie draden acaterwe.g.e meeten latent waar~~r spniding 

zelf1Wi1ult:tie eu k.ppeleapaciteit mo~:11ijkheden kunne!1 levereii .. In do! t 

verbaai!i 

Sa3aki 

se;rie 

ver.ezeil bar de :teeds fHilt'ileT'vermelde pateuaanvrage van 

een. tl'8.:111sformator eO'Jlst;rueerde waarvan de titeels i 

ps&O..til wsen deorverbcuiden" 



-33-

Vermeld aient woraea d.at het totaal 

w:e~d ,,2830C vo~r een 1 : 1tra~~formatClr., De door:laatk;arak-

tussan de 1 dB had daar'bij oIu;iergrens en bovellgrens 

.. a Hz en 10 MH:z; .. 

het afstuaeerrappert van 11"" J .. P.H. Iding wordtgewezen op een capa ... 

primaire wik;keling .. In dit 

port gebleken dat deze afGcnerming niet noo.dzajtelijik moat worden geacJ 

O;p grGnd van 

ee.ll '1 : n 

verkregen resultaten mag de verwachting uitgea;Proken worften 

met zeer band een con-
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R~ Feldtkel1er .. 

n~heor!e tier Spulen lm.d Ubertrager"U 

Mein;'ke" 

"IDinfihrung 

~U:pf1liiiiller. 

tlti:n.!fiihrttcBC in d:ie theoretisehe Elektrotecknik." 

[Lermau. 

111.dio EBg1neers lialldbook,," 





BIJLAGEN ell II: 

GEMETEN WAARDEN VAN DE SERIEIMPEDANTIE VAN D.E KEJlm VAN SUPJ!;R-Mtl'-14ETAAL. 

N.v. Drukkerij "Mercurius" Wormerveer 
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Drulclcerij .. MercW"iu5~ Wormer veer No. 11 x .. t log, verdeeld '1·10" Eeoheld 90 mm, Y-as verdeeld in mm, 
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